PROFESIONÁLNÍ SKLOPEC – 122X34X34 NÁVOD K POUŽITÍ

▪

Nejprve vybalte sklopec - VŽDY v rukavicích, aby se na sklopec nepřenesl lidský pach

▪

Je důležité, aby lidský pach byl na sklopci co nejméně – v opačném případě se mu budou škůdci i několik měsíců vyhýbat!! Pro překrytí
lidského pachu je možné využít i vnadidla, na kuny nebo lišky, která škůdce přitahují.

▪

Sklopec zbavte zajišťovacích plastových sponek – odstřihněte je nůžkami a nyní je sklopec připraven k použití.

▪

Závěs na návnadu nastražte nad nášlapnou plochu sklopce. Na nášlapnou spouštěcí plochu můžete umístit i další návnadu.

▪

Při jakékoliv manipulaci se sklopcem používejte rukavice a kleště, omezíte tím riziko, že škůdce bude cítit lidský pach.

▪

Postup nastražení sklopce: nejprve zvedněte dvířka sklopce a zajistěte je zobáčkem spouštěcího táhla.

▪

V případě sklopce se dvěma vstupy postupujte stejně na obou stranách sklopce. Když máte dvířka podepřena zobáčkem táhla, tak druhý
konec táhla zapřete o páku, která vychází z nášlapné plochy. Tím máte sklopec zajištěn a připraven k lovu škodné.

▪

Nyní můžete umístit dle výše popsaného postupu návnadu. Sklopec doporučujeme zamaskovat, aby vypadal v prostředí přirozeněji –
například jako tunel kudy škůdce bude bez obav procházet, k maskování může posloužit smrkové nebo borové chvojí, rákosí nebo tráva. Při
zakrývání sklopce dejte pozor, aby nedošlo k zablokování spouštěcího mechanismu!

▪

Sklopec nikdy nemaskujte a nezakrývejte ničím co obsahuje lidský pach - (koberce, staré deky, staré oblečení, nebo cokoliv z čeho je cítit
lidský pach).

▪

Do sklopce a jeho okolí můžete nastražit i několik druhů návnad najednou – podstatně tím zvýšíte šance na ulovení škůdce již v prvních
dnech.

▪

Po ulovení by měl být škůdce vypuštěn do volné přírody a mělo by s ním být zacházeno důstojným způsobem. Sklopec by měl být po
ulovení škůdce důkladně očištěn a zbaven pachu.

▪

Sklopec je možné nastražit jak na suchu, tak i ve vodě nebo ve svažitém terénu až do 45°.

